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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 14تفريغ اجمللس 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، وسيئات أعمانلا، من يهدي اهلل 
إال اهلل، وحده ال رشيك هل، وأشهد أن حممدا  فال مضل هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأشهد أن ال هلإ

 :أما بعد -صحبه وسلم تسليما كثرياصىل اهلل عليه وىلع آهل و-عبده ورسوهل 

فإن خري الالكم الكم اهلل تعاىل، وخري اهلدي هدي حممد صىل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم، ورش األمور 
 .لة يف انلارحمدثاتها، ولك حمدثة بدعة، ولك بدعة ضاللة، ولك ضال

ىلع قسمني: ما جيزم فعال  -جوازم الفعل املضارع-كنا انتهينا يف آخر ادلرس عند اجلوازم، قلنا اجلوازم 
واحدا، وما جيزم فعلني، وبدأنا مع القسم األول وهو ما جيزم فعال واحدا، وما جيزم فعلني، بدأنا بما 

ِ جيزم فعال واحدا قلنا يه )لم( و)ولّما(، و)ألم(، و)وألّما( َو)اَلم  
ََعِء(، َو )"اَل" يِف انَلَّْهأ ِر َوادلُّ مأ

َ (، و)اأَلأ
ََعِء(.  َوادلُّ

 ]حرف اجلزم )لّما( معناه والفرق بينه وبني )لم([

(، أي حرف نيف، وجزم،  ا(، وتوقفنا عندها، )لّما( تفيد ما تفيده )لمأ (، ورشحناها، وبعدها )لمَّ بدأنا بـ)لمأ
 وقلب، والفرق بينهما:

أن )لم(تفيد نيف الفعل، أما )لّما( تفيد انليف لكن احتمال وقوعه أو القيام به سيكون، أقول  أوال=
ا يَْدُخِل آلن وسأحفظ، }ا)هل حفظت ادلرس؟(، تقول )لم أحفظ(، لكن )لّما أحفظ( يعين إىل  َولَمَّ

يَماُن ِِف قُلُوبُِكمْ   ، إىل اآلن لكن سيدخل.14{احلجراتاْْلِ

 يد انليف سابقا، أما )لّما( تفيد انليف السابق مستصحبا مالزما للتلكم، هذا الفرق اثلاين.= )لم( تفثانيا

= أن يف اجلواب يصح لك أن تكتيف بـ )لّما(، تقول )ولّما(، )أريد حفظ ادلرس ولّما( الفرق اثلالث
 أما )لم( فال، البد أن يأيت الفعل بعدها. يعين لم أحفظه بعد ولكن سيكون احلفظ،
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 = أن )لم( تسبق بالرشط، خبالف )ملا(، تقول )إن لم تقم أقم(، وال تقل )إن لّما تقم أقم(.رق الرابعالفا

 ]جلزم بـ)ألم( و)ألّما([

ْح لََك َصْدَركَ ( ويه مثل )لم( أدخلت عليها اهلمزة للتقرير }ألماثلالث )  لَْم نَْْشَ
َ
َولَْم ، }1{الرشحأ

َ
أ

ْقَسْمُتْم ِمْن َقْبُل 
َ
َولَْم تَُكونُوا، )44{إبراهيمَما لَُكْم ِمْن َزَوال   تَُكونُوا أ

َ
( أصلها )وألم تكونوا( ق دم أ

 العاطف، يعين قّدم باعتبار أو أّخر باعتبار كما يشاء، أنا قلت  ق ّدم يعين ىلع األلف، أو تقول أّخر.

 ( مثل )لّما( أيضا زيدت عليها اهلمزة.ألّما) -الرابع  -

 ]اجلزم بـ)الم ِف األمر وادلاعء([

( قلنا الم األمر ألنها ىلع حرف واحد، فتنطق باسمها الالم، خبالف انلْه الم األمر وادلاعءاخلامس )
)وال يف انلْه وادلَعء( ىلع حرفني، و)الم األمر وادلَعء( الم تفيد األمر، وتساق لدلَعء، تأيت مكسورة، 

، 77{الزخرفلُِك ِِلَْقِض َعلَْيَنا َربَُّك َونَاَدْوا يَاَمافإذا سبقت بـ)ثّم( أو )الفاء(، أو )الواو( سكنت }
مكسورة وهنا أفادت ادلَعء، وهو جمزوم بالالم وعالمة جزمه حذف حرف العلة، )يلقض( ايلاء غري 

 موجودة، قىض يقيض، الالم مكسورة.

وَّفُوا بِاْْلَْيِت اوقوهل تعاىل } ، وكذلك إذا سبقت 29{احلجلَْعتِيقِ ُثمَّ ِْلَْقُضوا َتَفَثُهْم َوِْلُوفُوا نُُذوَرُهْم َوِْلَطَّ
(بالفاء ) من اكن يؤمن  باهلِل وايلوِم ا لأ خرًيا أو يلصم تأ ،  )يِلصمت( بكرس الالم، )فليكرم 1آلخِر فليق 

 جاره(، )فليكرم ضيفه(.

اكنت  : إذا جاءت الالم بعد )الفاء( أو )الواو( أو )ثم( مكسورة هل يه لألمر؟ يه للتعليل، إذافائدة
َفإَِذا ساكنة أفادت األمر، )فلأيتمتعوا(، أما فِليتمتعوا، ويِلتمتعوا، فهذه مكسورة تفيد اتلعليل، قال تعاىل }

ُكوَن ) ا ََنَّاُهْم إََِل الََْبِّ إَِذا ُهْم يُْْشِ يَن فَلَمَّ َ ُُمْلِِصنَي ََلُ ادلِّ ا ( ِِلَْكُفُروا بِمَ 65َركُِبوا ِِف الُْفلِْك َدَعُوا اَّللَّ
، )ويِلتمتعوا( هذه الم اتلعليل تنصب املضارع، 66-65{العنكبوتآتَيَْناُهْم َوِِلََتَمتَُّعوا َفَسْوَف َيْعلَُمونَ 

الم يك، اليت تنصب بأن مضمرة جوازا، عرفتم الفرق، فإذا اكنت الالم مكسورة اكن منصوبا بأن 
الم األمر وادلَعء أي تفيد األمر  مضمرة جوازا، إذا اكنت ساكنة يه الم األمر تكون جمزوما، هذه
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ُفوا بِاْْلَْيِت الَْعتِيقِ وادلَعء، } وَّ ( فليُقْل خريًا أو ِلصُمْت ، )29{احلجُثمَّ ِْلَْقُضوا َتَفَثُهْم َوِْلُوفُوا نُُذوَرُهْم َوِْلَطَّ
ه سياق أمر لكن مفاده ، هذا دَعء، هو سياق77{الزخرفَونَاَدْوا يَاَمالُِك ِِلَْقِض َعلَْيَنا َربَُّك هذا أمر، }

 ادلَعء.

 ]اجلزم بـ)ال( ِف انليه وادّلاعء[

اَعءِ )  َواَل َتْقُتلُوا انلَّْفَس الَِِّت َحرََّم (، ويه مكونة من الم وألف )ال( كقوهل عز وجل }َو "اَل" ِِف انَلَّيْهِ َوادلُّ
َقِّ  ُ إاِلَّ بِاْلْ نَا إِنَّ ، }151{األنعاماَّللَّ اَل َتُقولُوا لَِما ، }32{اإلرساءُه ََكَن فَاِحَشًة وََساَء َسبِيًل َواَل َتْقَرُبوا الزِّ

لِْسنَُتُكُم الَْكِذَب َهَذا َحَلٌل َوَهَذا َحَرامٌ 
َ
ال تَباَغضوا، وال ََتاَسُدوا، وال ، ويف احلديث )116{انلحلتَِصُف أ

 .2(. غليم. فتايت: فتايَ ِْلَُقْل . و. أَمِت: عبديوال يقل أحُدكم، ويف احلديث )1(تَدابَروا

نَا َربََّنا َواَل ََتِْمْل َعلَْيَنا إِْْصًا َكَما ََحَْلَتُه لََعَ وأما ادلَعء قوهل تعاىل }
ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ

َ
َربََّنا اَل تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسيَنا أ

ْلَنا َما اَل  ِيَن ِمْن َقْبلَِنا َربََّنا َواَل َُتَمِّ  ، فهذا ما جيزم فعال واحدا.286{ابلقرة َطاقََة نَلَا بِهِ اَّلَّ

 ]ما جيزم فعلني وأقسامه[

( يف الشعر خاصة، فمن هذه اثلماين إًذاوجعل ) عرشة لكمةاآلن ما جيزم فعلني، هو يف اجلملة ذكر ثماين  
يت عرشة لكمة اليت عرشة لكمة ست جتزم فعال واحدا، يبىق منها اثنتا عرشة لكمة جتزم فعلني، هذه اثلن

 جتزم يف فعلني ىلع أربعة أقسام:

(، قال عز وجل }1 يِْديُكْم ِمَن = قسم متفق ىلع أنه حرف، وهو لكمة واحدة )إنأ
َ
يَُّها انلَِِّبُّ قُْل لَِمْن ِِف أ

َ
يَاأ

ِخَذ مِ 
ُ
ا أ ُ ِِف ُقلُوبُِكْم َخرْيًا يُْؤتُِكْم َخرْيًا ِممَّ ى إِْن َيْعلَِم اَّللَّ ْْسَ

َ
ُ َغُفوٌر اأْل ْنُكْم َويَْغِفْر لَُكْم َواَّللَّ
، )إن يعلم(، )يؤتكم(، )إن يعلِم اهلل( كرست لعدم اتلقاء الساكنني )يؤِت(،  أصلها 70{األنفالرَِحيمٌ 

)يؤيت( فجزمت بإن الرشطية، )يعلِم( عالمة جزمه السكون منع من ظهوره اشتغال املحل حبركة 
 عالمة جزمه حذف حرف العلة، والكرسة تدّل عليه. املناسبة لالتقاء الساكنني و)يؤِت(
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ْر َعْنُكْم َسيَِّئاتُِكمْ } َ جَيَْعْل لَُكْم فُْرقَانًا َويَُكفِّ إن ، وقال صىل اهلل عليه وسلم )29{األنفالإِْن َتتَُّقوا اَّللَّ
يه فعل الرشط، واثلاين جواب ، هذه اللكمات اليت جتزم نلا فعلني األول نسم1(تصدق اهلل يصدقك

( حرف جزم جيزم فعلني، و)يعلم( فعل مضارع جمزوم بـ)إن( وعالمة جزمه  الرشط، نقول )إنأ
السكون منع من ظهوره اشتغال املحل حبركة الكرسة لالتقاء الساكنني، وهو فعل الرشط، )يؤت( فعل 

رسة ديلل عليه، وهو جواب مضارع جمزوم بـ)إن( وعالمة جزمه حذف حرف العلة ألنه معتل والك
 الرشط.

= القسم اثلاين ما هو اسم باتفاق، وهو )من(، و)ما(، و)أّي(، و)أيّاَن(، و)أّّن(، و)مىت(، و)حيثما(، 2
و)كيفما( ىلع من رجح فيها انلصب وهو مذهب الكوفيني خالفا للبرصيني، عددنا تسعة، واألول 

 عرشة، فيما بعد نأيت باألمثلة.

 ث ما اختلف فيه هل هو اسم أو حرف، والراجح أنه اسم، وهو )مهما(.= القسم اثلال3

 = القسم الرابع ما اختلف يف أنه اسم أو حرف، والراجح أنه حرف، وهو )إذأما(.4

 ]أمثلة حول ما جيزم فعلني وإعرابها[

وًءا جُيَْز َمْن َيْعَمْل سُ ، القسم األول مّثلنا فيه، والقسم اثلاين )من(، قال عز وجل }ةاألمثلنبدأ 
ة  َخرْيًا يَرَهُ ، }123{النساءبِهِ  ، )فمن( اسم رشط، )يعمل(فعل مضارع جمزوم 7{الزلزلةَفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

بـ)من( وعالمة جزمه السكون، وهو فعل الرشط، و)جيز( فعل مضارع جمزوم بـ)من( وهو جواب 
ه، أي حرف العلة املحذوف هو األلف، الرشط، وعالمة جزمه حذف حرف العلة، والفتحة ديلل علي

ينِ كذلك )  ْهه ِف ادلِّ من يتصَب يصَبه ، وحديث انليب صىل اهلل عليه وسلم )2(من يُرِِد اهلُل به خريًا يُفقِّ
 .3(اهلل

ْنُتْم اَل ُتْظلَمُ و)ما(، } 
َ
، )تنفقوا(فعل مضارع جمزوم 272{ابلقرةونَ َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َخرْي  يَُوفَّ إَِِلُْكْم وَأ

)ما( وعالمة جزمه حذف انلون ألنه من األفعال اخلمسة، وهو فعل الرشط، )يوّف إيلكم( فعل بـ
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مضارع جمزوم بـ )ما( اجلازمة للفعلني، وهو جواب الرشط، جمزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة 
 اذلي هو األلف والفتحة ديلل عليه أصله )يوّّف(.

 تنتفعأ منه(، و)أيّان( يدل ىلع الزمن، ومنه قول الشاعر: 
أ
 و)أي(، )أي كتاب تقرأ

 إذا انلعجة العجفاء َكنت بقفرة *** فأيان ما تعدل به الريح تزنل

)العجفاء( الضعيفة انلحيفة املهزولة، يعين إذا اكنت انلعجة هذه العجفاء املهزولة، اكنت يف أرض  
قاحلة، ال نبت فيها، )فأيان ما تعدل به الريح( يف أي وقت )تزنل( يعين يف أي وقت تهب الريح )تعدل( 

قاحلة، أو لكما تأيت به الريح بمعىن تميل، مىت ما تميل الريح تميل بها، يعين ما تستفيد شيئا ألن األرض 
 تريد أن تنتفع به، وقال بعضهم:

 أيان نؤمنك تأمْن غرينا وإذا *** لم تدرك األمن منا لم تزل حذرا

ْيَنَما تَُكونُوا يُْدرِْكُكُم الَْمْوُت و)أين(، }
َ
 .78{النساءأ

 و)أّّن(، مثاهل: 
 رفأصبحَت أىن تأتها تلتبس بها *** الك مركبيها َتت رجلك شاج

)تأت( فعل الرشط جمزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة، و)تلتبس( جواب الرشط جمزوم وعالمة  
 جزمه السكون.

 و)مىت(، قال بعضهم: 
 أنا ابن جل وطلع اثلنايا *** مىت أضع العمامة تعرفوين

مة )أضع( فعل الرشط جمزوم وعالمة جزمه السكون، كرس لالتقاء الساكنني، )تعرفوين( جمزوم وعال 
 جزمه حذف انلون ألنه من األفعال اخلمسة، أصله )تعرفونين(.

 و)حيثما(، قال بعضهم: 
 حيثما تستقم يقدر لك اهلل *** َناحا ِف اغبر األزمان 

 وأن تقول )حيثما جتتهد تنل خريا(.
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ن احلسن ابلرصي، )تكونوا( فعل ، هذا نقل ع1(كيفما تكونوا يوّل عليكمو)كيفما( كما قيل ) 
الرشط جمزوم حبذف انلون ألنه من األفعال اخلمسة، )يوّل( جواب الرشط جمزوم وعالمة جزمه حذف 

 حرف العلة ألنه معتل اآلخر، هذا هو القسم اثلاين اذلي هو أسماء باتفاق.

ه اسم، واذلي هو القسم اثلالث اذلي هو اسم ىلع الصحيح، اختلف هل هو حرف أو اسم والصواب أن 
)مهما( رجحنا أنه اسم ألننا وجدنا يف سياق القرآن والكم العرب أن الضمري يعود عليه، والضمري إنما 

 يعود ىلع االسم ال احلرف، كما قال الشاعر:
 من خليقة *** وإن خاهلا ختىف لَع انلاس تُعلمِ  ءامريومهما تكن عند 

ختىف( هذه اخلليقة )ىلع انلاس تعلم( فرجع الضمري ىلع  )من خليقة( هذه بدل من )مهما(، )وإن خاهلا 
تَِنا بِِه ِمْن آيَة  لِتَْسَحَرنَا بَِها َفَما ََنُْن لََك )مهما(، ومثله قوهل تبارك وتعاىل }

ْ
َوقَالُوا َمْهَما تَأ

تِنَا بِِه( اهلاء راجعة )ملهما( واألمثلة كثرية، ذك132{األعرافبُِمْؤِمننِيَ 
أ
َما تَأ  رنا منها:، )َمهأ

 من خليقة *** وإن خاهلا ختىف لَع انلاس تُعلمِ  ءامريومهما تكن عند 

)تكن( فعل الرشط وهو فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف السكون، و )تعلم( جواب الرشط  
وي، )ت علِم(، أتينا بالكرسة  فعل مضارع جمزوم بمهما وعالمة جزمه السكون، ولم يظهر من أجل الرَّ

ال من أجل الوزن، وسط ابليت يق، الروي هو ما غ رّي يف آخر الشعر، أما إذا اكن اتلغيري يف لروي الشعر
 اآلخر يقال من أجل الروي، وبيت آخر )مهما( : ويف

 أغّرك مين أن حّبك قاتيل *** وأنك مهما تأمري القلب يفعلِ 

 هذا من معلقة امرئ القيس، اليت بدأها:
ْْجِيِل َذا الَّ َض هَ عْ لً بَ هْ َم مَ اطِ أف

َ
يِم فَأ  َدلُِّل *** وإِْن ُكْنِت قَْد أزمْعِت َْصْ

ِ ين ث مايبي ثيّل ُس ٌة *** فين َخليقَ ِك ماءتد سُك قَوإْن ت  لِ ُس نْ ِك تَ اب

 (.أغّرك مين أن حّبك قاتيلإىل أن قال )

                                                           
لمحدثين، ومن وهذا األثر يتناقله كثير من الناس منسوبا ومرفوعا إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، والصواب أنه ال يصح عنه، وقد ضعفه جمهور ا] 1

، ثم علّق قائال )والواقع يكذبه، فإن التاريخ حدثنا عن تولي حكام أخيار بعد حكام أشرار والشعب هو 1/490المعاصرين العالمة األلباني في السلسلة الضعيفة 
 هو([
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يح أنه حرف، مكون من )إذأ( و)َما( قال القسم الرابع ما اختلف فيه هل هو اسم أو حرف والصح
 بعضهم:

ُمُر آتَِيا
ْ
نَْت آِمٌر *** بِِه تُلِْف َمْن إِيَّاهُ تَأ

َ
ِت َما أ

ْ
 َوإِنََّك إِْذ َما تَأ

 )تأِت( فعل الرشط، وجوابه )ت لِف(.  

 : شيخنا ما معىن ابليت؟الطالب

نَْت آِمٌر *** بِهِ ه ): إذا جئت باليشء اذلي تأمر به انلاس، جتد انلاس يتبعونالشيخ
َ
ِت َما أ

ْ
( َوإِنََّك إِْذ َما تَأ

انلاس، إذا فعلت هذا اليشء اذلي تأمر انلاس أن يفعلوه جتدهم يفعلونه ويتبعونك، فـ)إذما( يه 
 حرف.

ْعِر خاصة)   (، ومنه قول بعضهم:َوإًِذا ِِف اَلشِّ
 استغن ما أغناك اهلل بالغىن *** وإذا تصبك خصاصة فتلجّملِ 

( فعل مضارع جمزوم بـ )إذا( واألصل يف )إذا( ال جتزم، يه من اللكمات اليت تدخل وتطلب   )تصبأ
( فعل مضارع جمزوم بـ)إذا(  فعل رشط وجوابه، ولكن ال جتزم، ولكن يف الشعر خاصة جتزم )تصبأ

وعالمة جزمه السكون وهو فعل الرشط، )فتجّمل( جواب الرشط، الفاء واقعة يف جواب الرشط 
تجّمل( فعل أمر مبين ىلع السكون، وكرس من أجل الّروي، والفاعل ضمري مسترت وجوبا تقديره أنت )ف

 واجلملة الفعلية واقعة يف جواب الرشط.

 : )إذا( حرف أو اسم؟الطالب

إَِذا َوَقَعِت : )إذا( اسم باتفاق، ومثله )إذأ( إال أن )إذا( ظرف ملا يستقبل من الزمان، }الشيخ
 .60{ابلقرةَوإِِذ اْستَْسََق ُموَس ، وأما )إذأ( فهو ظرف ملا مىض من الزمان، }1الواقعة{الَْواقَِعةُ 

 ]مىت يكون جواب الْشط ْجلة؟[
عندنا يشء البد من االنتباه هل، عندنا ما يسىم أداة الرشط اجلازمة للفعلني، وبعدها يأيت فعل الرشط، 

 .يكون ماضيا وبعده جواب الرشط، أما فعل الرشط فيكون مضارَع وقد
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 وجواب الرشط قد يكون مضارَع وقد يكون ماضيا، تصري عندنا أربع حاالت.  

ال يكون فعال مضارَع، بل وال يكون فعال، يكون مجلة، وعند ذلك  -جواب الرشط-أحيانا هذا 
تكون مجلة إسمية أو فعلية، ويشرتط أن تفصل بفاصل، وسيأيت بيانه، مىت تكون هذه مجلة؟ تكون 

مجلة إذا لم نستطع أن جنعل جواب الرشط ماكن فعل الرشط، لم يصح السياق،  -اب الرشطجو-هذه 
ْسَماُء اآلية } مجلة، مثاهلفعند ذلك جواب الرشط البد أن يكون 

َ
يًّا َما تَْدُعوا فَلَُه اأْل

َ
أ

ُْسىَن  ْسَماءُ ، )أيا( جيزم فعلني، )تدعو( فعل الرشط، وجوابه )110{اإلرساءاْلْ
َ
ُْسىَن فَلَُه اأْل ( هل نستطيع  اْلْ

أن نقول: أيا ما هل األسماء احلسىن، فإذا اكن جواب الرشط ال يصح أن يأيت موضع فعل الرشط عند ذلك 
 يلزم أن يكون مجلة.

 : وكيف يكون إعرابه؟الطالب

 : تعرب اإلعراب العادي للجملة، ثم تقول واجلملة يف حمل جزم جواب الرشط.الشيخ

 ول فعل الرشط يكون ماضيا.: شيخنا مثال حالطالب

: )إن القيت زيدا فبلغه السالم( يعين املايض يدخل عليه أداة الرشط وقد تفيد االستقبال، كما الشيخ
 أن املضارع إذا دخل عليه اجلازم قد يفيد املايض.

لعلنا نكتيف بهذا، أنهينا اجلوازم ويبىق نلا املرفوَعت، والشارح لم يتعرض للجملة الواقعة جواب 
الرشط فاكن البد أن نذكرها، فْه مجلة إسمية أو فعلية، وتكون مفصولة بالفاء، والفعل املضارع 

 يفصل بينه أيضا إما بانليف، وإما بالسني، أو سوف، وحنوها، واجلملة االسمية مفصولة بالفاء.

 واهلل أعلم.
 


